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Zhrnutie:
Tento pracovný postup je určený pre používateľov informačného systému RISSAM.rozpočet. Obsahuje popis krokov
súvisiacich so zadaním rozpočtových údajov, ktorých povinnosť odovzdania vyplýva z § 12 zákona č. 583/2004 Z. z.
Obsah dokumentu je platný pre verziu aplikácie 2.8 dostupnú od 1.8. 2018.
Aktualizovaná verzia je dostupná na stránke www.cpu.datacentrum.sk v sekcii Dokumenty a postupy / Postupy.
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Zoznam hlavných činností v aplikácii RISSAM.rozpočet počas roka

Uvedené činnosti a ich splnenie indikuje aplikácia RISSAM.rozpočet na obci cez tlačidlo „Zoznam úloh“
Tento dokument popisuje činnosť vyznačenú modrou farbou.

10.01.20xx

Ak máte rozpočet - Rozpočet na hlav. kat. EKO na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

31.01.20xx

Ak máte rozpočet - Detailný rozpis schvál. viacročného rozpočtu na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

31.01.20xx

Ak máte rozpočet - Schválené programy obce na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

10.01.20xx

Ak nemáte schválený rozpočet - Provizórium na hlav. kat. EKO na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

31.01.20xx

Ak nemáte schválený rozpočet - Detailný rozpis provizória na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR

do 20 dní po schválení Detailný rozpis schváleného viacročného rozpočtu na rok 20xx (R) - Odoslať na MF SR
02.03.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Január 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.03.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Február 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.04.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 31. marec 20xx (R) - Len nahrať

30.04.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Marec 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.05.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Apríl 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.06.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Máj 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.07.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 30. jún 20xx (R) - Len nahrať

30.07.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Jún 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.08.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Júl 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.09.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac August 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.10.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 30. september 20xx (R) - Len nahrať

30.10.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac September 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.11.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac Október 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

30.12.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac November 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať

05.02.20xx

Skutočnosť rozpočtu podľa stavu ku dňu 31. december 20xx (R) - Len nahrať

05.02.20xx

Úpravy rozpočtu za mesiac December 20xx (R) (ak boli vykonané) - Len nahrať
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Situačný a časový rámec

Popis situácie: Zastupiteľstvo schválilo rozpočet až v aktuálnom roku a začiatok roka obec rozpočtovala v
Provizóriu
Časový rámec: od schválenia rozpočtu zastupiteľstvom do 20 dní
Činnosti vyplývajúce z § 12 zákona č. 583/2004 Z. z.:
I.
II.

Do 20 dní: Nahrať detailne rozpísaný Schválený rozpočet
Do 20 dní: Upraviť Programovú štruktúru ak obec programovo rozpočtuje alebo nahrať Programy
obce

Info:
Rozpočet EKO sa v tomto prípade vytvorí a schváli automaticky odoslaním detailne rozpísaného Schváleného
rozpočtu.
Detailný Schválený rozpočet sa nahráva priamo na úradoch (IČO) a organizáciách a to:
a. DOPORUČENÉ! Importom zo súborov .CSV 211 PRÍJMY a 221 VÝDAVKY. Viď. pracovný postup
Nahrávanie .CSV a .DBF súborov
b. Kopírovaním položiek z minulých rokov priamo v systéme RISSAM.rozpočet – vhodné použiť ak sa
Schválený rozpočet veľmi nelíši
c. Manuálnym zadávaním položiek priamo v systéme RISSAM.rozpočet
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Odoslanie Celkového rozpočtu obce na MF ak existuje Rozpočtové provizórium v stave
Schválený-Kompletný (org. úroveň: Obec)
Termín: do 20 dní po schválení rozpočtu obce zastupiteľstvom
Predpoklady:
o Existuje na daný rok Rozpočtové provizórium v stave „Schválený-Kompletný“
o Existuje na daný rok Provizórny Rozpočet EKO v stave „Schválený“
o Obec má okrem úradu minimálne jednu ďalšiu organizáciu platnú v danom roku
o Úrad a organizácie majú nahratý Schválený rozpočet importom, kopírovaním alebo manuálne a
je odoslaný na obec t.j. je v stave „Na schválenie“.
1. Pokiaľ má obec len úrad, tak sa rozpočet odošle na MF automaticky odoslaním rozpočtu z IČO úradu cez
tlačidlo „Odoslať na Obec / VUC“. Pri odosielaní sú systémom vykonané všetky kontroly pre úroveň Obec.
2. Pred nahrávaním Schváleného rozpočtu, je na obciach ktoré rozpočtujú programovo nutné upraviť
„Programovú štruktúru“ pre nový rozpočtový rok. Programovú štruktúru spravuje obec (úrad).
Viď. Príručka používateľa RISSAM.rozpočet - Programové rozpočtovanie a Programy obce kapitola 2.3.1
Vytvorenie Návrhu programovej štruktúry
3. Prihlásime sa do systému prideleným menom a heslom
4. V obrazovke „Výber modulu” zvolíme modul „Rozpočet“
5. Používateľ musí byť prihlásený na organizačnej úrovni Obec / VÚC (kód LAU2)
6. V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Rozpočet > Organizácií“
7. V obrazovke „Rozpočty organizácií“ skontrolujeme v záložke „Organizácie s rozpočtom“ či je nastavený
správny rok v poli „Rozpočtový rok“
8. Ďalej skontrolujeme či majú všetky podriadené organizácie vytvorený rozpočet a či je v stave „Na schválenie“
9. V Menu vyberieme „Tvorba a úpravy rozpočtu > Rozpočet > Celkový“
10. Otvoríme Celkový rozpočet obce v stave „Vytvorený“ cez ikonu „Zobraziť návrh rozpočtu“
11. Skontrolujeme v záložke „Rozpočtové organizácie (s úradom)“ v sumárnom riadku vo všetkých troch stĺpcoch
(R, R+1, R+2) správnosť sumárnych hodnôt za Výdavky
12. Zvolíme „Pohľad: Príjmy“
13. Skontrolujeme v záložke „Rozpočtové organizácie (s úradom)“ v sumárnom riadku vo všetkých troch
stĺpcoch (R, R+1, R+2) správnosť sumárnych hodnôt za Príjmy
14. Kontrolu opakujeme aj v záložke „Príspevkové organizácie“, ak obec nejaké má, a ak odovzdávali rozpočet
čo zo zákona 583/2004 z.z. nie je pre PO povinné.
15. Ak sú všetky sumárne čísla správne, pristúpime k odoslaniu rozpočtu obce na Ministerstvo financií
16. Klikneme na zelené tlačidlo „Odoslať na MF“
17. V poli „Dátum schválenia zastupiteľstvom“ vyplníme dátum kedy zastupiteľstvo reálne schválilo rozpočet
18. V okne „Odoslanie rozpočtu na MFSR“ zvolíme „Odoslať“
19. V okne „Potvrdenie zmeny stavu“ zvolíme „Áno“
20. Systém zmení stav Celkového rozpočtu obce na „Schválený-Kompletný“ a týmto je odovzdaný na Ministerstvo
financií. Prípadnú opravu alebo zmenu je možné vykonať až po jeho vrátení administrátorom o čo je potrebné
požiadať cez CPU na t.č.: 0850 123 344.
21. Systém automatický vytvorí a naplní Rozpočet EKO, zmení mu stav na „Schválený“ a odošle ho na MF
22. Systém automatický ukončí dovtedy platné Rozpočtové provizórium, zmení mu stav na „Ukončený“.
Po tejto zmene je Rozpočtové provizórium prístupné už len na čítanie bez možnosti zmien!
23. Ak bolo v Rozpočtovom provizóriu nahraté Skutočné čerpanie systém ho skopíruje do Schváleného rozpočtu
podľa jednotlivých mesiacov v ktorých bolo nahraté. Rozpočtové položky ktoré neexistovali v Schválenom
rozpočte budú pri kopírovaní vytvorené.
24. Tým je legislatívna povinnosť splnená
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Upozornenie:
a) Pokiaľ sú v odosielanom celkovom rozpočte obce výdavky vyššie ako príjmy, systém zobrazí v okne
„Odoslanie rozpočtu na MFSR“ upozornenie: „Zostavený celkový rozpočet obce/VÚC vykazuje záporné
saldo, t.j. schodok!“
b) Ak trvanie Rozpočtového provizória presiahlo koniec kvartálu, je potrebné nahrať skutočné čerpanie do
Rozpočtového provizória ešte pred následným odoslaním Schváleného rozpočtu obce.
Viď. Pracovný postup RISSAM.rozpočet - Nahratie skutočného čerpania do Rozpočtového provizória
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